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Nieuwsbrief		
15	oktober	2021	
	
	
	
Zondag	5	april	
	
	

	 	
	
	
	
	
	
	
Vaste	rots	
	
Trouwe	God,	
U	bent	mijn	goede	Herder,	
U	leidt	mij	voort.	
U	waakt	over	mij	
zoals	een	herder	over	zijn	schapen.	
	
God,	wees	zo	met	mij.	
Houd	mij	vast	
wanneer	de	grond	onder	mijn	voeten	lijkt	weg	te	zakken.	
Herinner	mij	
wanneer	mijn	gedachten	vervlieden.	
Ken	mij	
wanneer	ik	mijn	eigen	naam	niet	meer	weet.	
	
U	bent	mijn	vaste	Rots.	
U	geeft	mij	sterkte.	
U	staat	voor	mij	
zoals	een	rots	in	de	branding.	
Amen

	
BIJ	DE	DIENST	
	
Zondag	17	oktober		
	
Ook	komende	zondag	slaan	we	in	de	dienst	
het	 Johannesevangelie	 op.	 We	 lezen	 een	
bekend	 verhaal:	 Jezus	 wordt	 door	
Schriftgeleerden	 en	 farizeeën	 oog	 in	 oog	
gezet	met	 een	 vrouw	die	 zich	 aan	 overspel	
schuldig	maakte.	Dat	betekende	naar	de	oude	
wetgeving:	 steniging	 van	 de	 schuldige.	 Dat	
moet	 Jezus	 toch	 ook	 wel	 vinden?	 Het	 is	
opnieuw	 een	 poging	 om	 rabbi	 Jezus	 van	

Nazareth	 te	 kunnen	 betrappen	 en	 aan	 te	
klagen.	Maar	Jezus	zwijgt	-	en	schrijft	op	de	
grond	 -	 en	 ontwapent	 alle	 vijandschap	met	
woorden	die	onder	ons	nog	altijd	de	 ronde	
doen:	 “Laat	 wie	 zonder	 zonden	 is	 de	 eerste	
steen	werpen…”		
Voorganger	 is	 ds.	 Pieter	 Goedendorp.	Wim	
ter	 Haar	 bespeelt	 het	 orgel.	 Lector	 is	
Marjolein	 Veldhuizen.	 Dienstdoend	
ouderling	is	Coby	Gerestein.	Er	is	tijdens	de	
dienst	 crèche	 voor	 de	 kleinsten	 in	 het	
Michaëlhuis	 en	 nevendienst	 voor	 de	
kinderen	in	de	basisschoolleeftijd.	We	hopen	
dat	het	na	afloop	mogelijk	zal	zijn	om	elkaar	
nog	verder	te	spreken	bij	’n	kop	koffie	of
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(Foto:	Marcus	Cramer	–	unsplash)	
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thee.	 Dat	 zal	 mede	 afhangen	 van	 de	
weersomstandigheden.		
We	 houden	 niet	 zonder	 reden	 nog	 altijd	
rekening	 met	 de	 risico’s	 van	 Covid-19!	
Daarom	is	het	bankenvak	aan	de	torenzijde	
(westzijde	 van	 de	 kerk)	 gereserveerd	 voor	
wie	 de	 anderhalve	 meterregel	 graag	 wil	
aanhouden.	 Kerkgangers	 in	 dàt	 vak	 krijgen	
bij	het	verlaten	van	de	kerkzaal	aan	het	einde	
van	 de	 dienst	 voorrang.	 Daar	 zien	 de	
coördinatoren	 op	 toe.	We	houden	 rekening	
met	elkaar	en	gunnen	elkaar	de	ruimte.		
	
COLLECTEBESTEMMINGEN	
	
Tijdens	de	dienst	van	17	oktober	collecteert	
de	 diaconie	 voor	 “Stichting	 de	 Hoop”	
(collecte	1	via	de	collecte-app)	
	
De	 Hoop	 helpt	 mensen	 op	 weg	 naar	 een	
nieuw	 leven.	 Mensen	 die	 niet	 meer	 weten	
hoe	 ze	 verder	 moeten,	 door	 verslaving	 of	
psychische	 problemen,	 krijgen	 uitzicht	 op	
een	 nieuw	 bestaan.	 Als	 Vrienden	 van	 De	
Hoop	 steunen	 we	 hen,	 door	 geld	 in	 te	
zamelen	 voor	 het	 werk	 dat	 niet	 wordt	
vergoed.	Dankzij	 uw	betrokkenheid	 kan	De	
Hoop	zich	blijven	 inzetten	voor	mensen	die	
dit	hard	nodig	hebben.		
 
Vrienden	van	De	Hoop	ondersteunt	het	werk	
van	De	Hoop	 en	 van	 een	 aantal	 stichtingen	
die	aan	De	Hoop	verbonden	zijn.	Binnen	die	
organisaties	 worden	 mensen	 geholpen	 die	
worstelen	met	verslaving	of	met	psychische	
problemen.	Ook	worden	vrouwen	en	meisjes	
geholpen	 die	 verstrikt	 zijn	 geraakt	 in	 de	
duistere	wereld	van	de	prostitutie.	Vaak	zien	
de	cliënten	geen	uitzicht	meer.	Zij	lopen	vast	
in	 hun	 bestaan	 en	 zijn	 wanhopig.	 Zoals	
cliënten	heel	vaak	zeggen:	“Dood	wil	ik	niet,	
maar	 leven	 kan	 ik	 niet.”	 De	 medewerkers	
kunnen	 hun	 gelukkig	 laten	 zien	 dat	 er	 een	
nieuw	bestaan	wél	mogelijk	is!		Mensen	met	
ontwrichte	levens	worden,	aan	de	hand	van	
het	 Evangelie,	 op	 weg	 geholpen	 naar	 een	
nieuw	leven.	
	
Niet	vergoed	
Niet	 alle	 zorg	die	de	 cliënten	krijgen	wordt	
vergoed.	 Bijv.	 de	 werkervaringsplaatsen	
voor	cliënten.	Hier	bouwen	zij	weer	een	goed	
dagritme	op	én	wordt	de	afstand	tot	een	baan	
na	 de	 behandeling	 minder	 groot.	 Ook	
bestaan	 de	 christelijke	 onderdelen	 van	 het	

werk	dankzij	giften,	zoals	conferenties	waar	
cliënten	 Bijbels	 onderwijs	 krijgen	 en	
pastorale	zorg.		
	
De	 algemene	 kerkelijke	 collecte	 (collecte	 2	
via	 de	 collecte-app)	 op	 deze	 zondag	 is	
bestemd	voor	het	Jeugd-	en	Jongerenwerk.			
	
Als	 zendingsdoel	 (normaal	 gesproken	 de	
zendingsbus	bij	de	uitgang)	is	gekozen	voor	
een	 project	 via	 het	 Albanië	 Comité.	 Deze	
stichting	 biedt	 hulp	 aan	 de	 allerarmsten	 in	
Albanië.		
(Dit	 is	 collecte	 3	 via	 de	 collecte-app).	
Natuurlijk	 kunt	 u	 ons	 zendingsdoel	 ook	
steunen	door	uw	gift	over	 te	maken	op	het	
rekeningnummer	 van	 de	 Diaconie	 o.v.v.	
Project	Albanië.	
	

Van	harte	aanbevolen!	
	
Het	nummer	van	de	diaconie	is:		
NL	 70	 RABO	 03	 02	 11	 16	 97	 t.n.v.	 diaconie	
Michaëlkerk	Leersum.		
Uw	bijdrage	voor	de	algemene	kerkelijke	collecte	
kunt	u	overmaken	op		
NL	62	RABO	03	73	72	41	28	 t.n.v.	Herv.	Gem.	
Leersum.		
	

 
	
OMZIEN	NAAR	ELKAAR	
	
Onze	zieken	
	
Vorige	 week	 werd	 Henk	
Schimmel	 na	 een	
ongelukkige	 val	
opgenomen	 in	 het	
Diaconessenhuis.	 Na	
nader	 onderzoek	 en	
behandeling	 mocht	 hij	
woensdag	weer	naar	huis	terugkeren.		
Adrie	 Legemaat	 –	 Zaal	 sloot	 eerder	 deze	
week	een	intensieve	reeks	van	bestralingen	
af	om	dan	in	het	komende	half	jaar	nog	met	
een	chemobehandeling	verder	te	gaan.		
Sita	 Goedendorp-Sliep	 startte	 in	 afgelopen	
week	 met	 een	 andere	 therapie	 in	 de	
behandeling	van	haar	ziekte.		
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Mies	 van	 den	 Berg	 is	 afgelopen	 woensdag	
verhuisd	naar	zorgcentrum	De	Meent.	
Gep	van	den	Broek	in	De	Engelenburgh.	
Peter	Blok	is	nog	in	Nieuw	Tamarinde,	maar	
verwacht	 een	 noodzakelijke	 overplaatsing	
naar	 een	 ander,	 meer	 gespecialiseerd	
zorgcentrum.	 Die	 verhuizing	 zal	 binnen	
afzienbare	tijd	plaats	vinden.		
Voor	 mevrouw	 Tineke	 de	 Ridder,	 was	 het	
onmogelijk	 om	 nog	 langer	 zelfstandig	 te	
blijven	wonen.	Zij	verhuisde	in	de	afgelopen	
naar	zorgcentrum	Nieuw	Boszicht.	
Rijk	 van	 Geijtenbeek	 verblijft	 in	 Het	
Zonnehuis.	
Dick	 Doornenbal	 merkt	 hoe	 de	 krachten	
afnemen	 en	 de	 levensgrens	 nabijkomt.	
Omringd	 met	 de	 liefdevolle	 zorg	 van	 zijn	
naasten	stelt	hij	zijn	vertrouwen	op	de	Heer,	
de	goede	Herder	bij	wie	het	leven	geborgen	
is.	
Er	 zijn	meer	 zieken	 en	 langdurig	 zieken	 in	
een	behandelings-	of	verzorgingstraject.	We	
wensen	 hen	 allen,	 samen	met	 hun	naasten,	
moed	en	kracht	en	zegen	van	God	toe.		
	
Overlijdensbericht	
	
“Verdrietig,	maar	ook	wetend	dat	het	zo	goed	
is,	 hebben	 wij	 onze	 zorgzame	 vader,	
schoonvader,	 trotse	 opa	 en	 overgrootopa	
losgelaten	–	Willem	Marinus	Baan	Hofman	–	
Wim	–	sinds	27	februari	2017	weduwnaar	van	
Antje	 Baan	 Hofman–Antonides.”	 	 Met	 die	
woorden	 opent	 de	 rouwbrief	 waarmee	 de	
kinderen,	klein-	en	achterkleinkinderen	van	
Wim	 Baan	 Hofman	 zijn	 overlijden	 bekend	
maken.	Wim	Baan	Hofman	werd	geboren	in	
Wijngaarden	 op	 25	 december	 1927	 en	
overleed	 in	 Amerongen,	 in	 hospice	 De	
Wingerd,	 op	 9	 oktober	 j.l.	 De	
uitvaartplechtigheid	 vindt	 op	 zaterdag	 16	
oktober	 om	 10.30	 uur	 plaats	 in	 de	
Johanneskerk.	 Daarna	 wordt	 in	 besloten	
kring	 de	 overledene	 naar	 zijn	 laatste	
rustplaats	 begeleid.	 Intussen	 is	 er	 voor	
genodigden	gelegenheid	elkaar	in	de	kerk	te	
ontmoeten.	 Gelegenheid	 tot	 condoleance	 is	
er	 na	 afloop	 van	 de	 begrafenis.	 Ook	 in	 ons	
midden	 gedenken	 we	 Wim	 Baan	 Hofman,	
dankbaar	om	wat	hij	in	zijn	levensloop	voor	
kerk	en	naasten	heeft	betekend.	We	betuigen	
ook	 op	 deze	 plaats	 ons	 medeleven	 met	 de	
familie	Baan	Hofman.			
ds.	Pieter	Goedendorp	
	

Bloemengroet	
	
De	bloemengroet	van	zondag	
10	 oktober	 was	 bestemd	
voor	 Ester	 Gijsbertsen,	 als	
dank	voor	haar	inzet	voor	de	catechese.	
	

Gebedskring	
	
Dat	 het	 herfst	 is	 begint	
langzamerhand	 steeds	
meer	zichtbaar	te	worden	
in	 de	 kortere	 dagen,	 de	

herfstbloemen	als	asters	en	chrysanten	èn	de	
beginnende	verkleuring	van	de	bladeren	aan	
de	bomen.	De	kinderen	verheugen	zich	op	de	
komende	herfstvakantie	 en	 samen	met	hen	
danken	we	 voor	 deze	 tijd	 van	 ontspanning	
voor	 leerlingen	 en	 leerkrachten,	 voor	 de	
mooie	herfstkleuren,	voor	mensen	die	goede	
uitslagen	 kregen,	 voor	 gezondheid,	
huwelijksjubilea	 en	 mensen	 die	 na	 een	
ziekenhuisopname	 of	 revalidatie	 periode	
weer	 naar	 huis	mochten	 en	 dat	 we	mogen	
wonen	 in	 een	 vrij	 land.	 	 Punten	 van	 gebed	
waren	 de	 kinderen	 die	 niet	 samen	 met	
vriendjes	 uit	 de	 buurt	 naar	 school	 kunnen,	
maar	met	een	busje	naar	een	speciale	school	
gaan,	 kinderen	 die	 gepest	 worden	 of	 voor	
wie	 door	 bijv.	 dyslexie	 of	 een	 vorm	 van	
autisme	elke	schooldag	een	zware	opgave	is	
of	kinderen	die	moeilijk	kunnen	wennen	op	
een	nieuwe	school.	Ook	voor	de	jongeren	in	
het	 middelbaar	 onderwijs	 hebben	 we	
gebeden,	 dat	 ze	 vrienden	 om	 zich	 heen	
hebben,	die	elkaar	op	de	goede	weg	houden	
en	 geen	 negatieve	 invloed	 hebben.	 In	 ons	
gebed	noemden	we	 ook	 de	 ouders	 die	 zich	
zorgen	 maken	 om	 hun	 kinderen	 èn	 alle	
leerkrachten.	 Ook	 noemden	 we	 de	 ernstig	
zieken,	de	mensen	die	rouwen	om	het	verlies	
van	een	geliefde,	mensen	met	een	depressie,	
de	 slachtoffers	 van	 natuurrampen	 en	
oorlogsgeweld,	 de	 regeringsleiders	 overal	
ter	wereld	en	de	vorming	van	een	regering	in	
ons	 eigen	 land.	 Deze	 week	 is	 de	 nieuwe	
Nederlandse	vertaling	van	de	Bijbel	(NBV21)	
gepresenteerd,	 daarom	willen	we	 u	 vragen	
met	ons	te	danken	voor	deze	vertaling	èn	te	
bidden	voor	het	vertalen	en	verspreiden	van	
Gods	Woord,	 want	 “Uw	woorden	 zijn	 voor	
mij	als	een	lamp	in	het	donker,	als	een	licht	in	
mijn	leven!”.	(Ps.	119:105,	BGT)	
Namens	de	gebedsgroep,	Riek	van	Hussel	
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BERICHTEN		
	
Michaëlhuis:	 elke	 vrijdagmorgen	 Open	
Huis		
	
Iedere	vrijdagmorgen	is	het	Michaëlhuis	aan	
het	 Kerkplein	 tijdens	 de	 weekmarkt	 open.	
Van	10.30	tot	12.00	uur	is	iedereen	van	harte	
welkom	 om	 er	 even	 binnen	 te	 lopen.	 Een	
gastheer	of	gastvrouw	biedt	een	kopje	koffie	
aan.	 Er	 is	 ruim	 plek	 om	 even	 op	 adem	 te	
komen.	 Er	 is	 altijd	 iemand	 om	 mee	 bij	 te	
praten	en	op	verhaal	te	komen.	Kom	gerust	
‘ns	 binnenlopen.	 We	 vragen	 ieder	 om	 de	
geldende	coronarichtlijnen	te	respecteren	en	
elkaar	de	ruimte	te	geven.		
	
Startbijeenkomst	Catechese	
	
Vijftien	waren	er...	En	ze	waren	er	nog	niet	
eens	 allemaal!	 De	 catechesegroep	 ging	
afgelopen	maandagavond	weer	van	 start	 in	
het	Michaëlhuis.	 'n	Heerlijk	 sateetje,	 salade	
en	 een	 opperbeste	 sfeer	 zorgden	 voor	 een	
goed	begin	van	een	mooi	nieuw	seizoen!	De	
eerstkomende	 bijeenkomst	 is	 op	
maandagavond	 1	 november	 van	 19.00	 tot	
19.45	uur.	
Cathelijne	Jordens,	Niels	Duifhuizen	en	Pieter	
Goedendorp	(Werkgroep	Catechese)	

	
Voor	wie	steek	jij	een	lichtje	aan?	
	
Op	 dinsdag	 2	
november	 is	 het	
‘Allerzielen’.	 Een	 dag	
waarop	 vanouds	 aan	
de	overledenen	wordt	
gedacht.		
In	de	Michaëlkerk	sluiten	we	daarbij	aan.	We	
houden	 ‘open	huis’	en	nodigen	 iedereen	uit	
om	een	lichtje	aan	te	steken	en	op	een	eigen	
manier	 stil	 te	 staan	 bij	 het	 gemis	 van	 hun	
dierbaren,	een	overleden	familielid	of	vriend.	
Er	is	muziek	en	af	en	toe	klinkt	er	een	gedicht.	
Wie	 wil	 kan	 binnenkomen,	 een	 kaarsje	
aansteken	 en	 weer	 weggaan.	 Maar	 even	
blijven	 zitten	 en	 luisteren	 en	 een	 kopje	
koffiedrinken	 in	 het	 Michaëlhuis	 kan	 ook!	

Tussen	 19.00	 en	 20.00	 uur	 kan	 iedereen	
binnenkomen.	 We	 blijven	 open	 zolang	 het	
nodig	 is.	 We	 geven	 ruimte	 aan	 elkaar	 en	
houden	 ons	 aan	 de	 coronaregels.	 Weet	 je	
welkom!	
	
Boekenclub	weer	van	start	
	
Gelukkig	kunnen	we	weer	van	start	gaan	met	
de	 Boekenclub!	 Dat	 doen	 we	 op	
maandagavond	25	oktober	om	20.00	uur	in	
het	Michaëlhuis.	Deze	eerste	bijeenkomst	na	
lange	tijd	heeft	een	wat	ander	karakter	dan	
anders.	Een	ontspannen	avond	met	een	kopje	
koffie,	wat	 lekkers	en	veel	 ‘boekenpraatjes’.	
We	 delen	 leeservaringen	 uit	 de	 voorbije	
maanden,	 geven	 elkaar	 leestips	 (Neem	
eventueel	een	boek	mee,	dat	een	ander	mag	
lenen	om	te	lezen!)	en	spreken	een	volgende	
datum	 af.	 Dan	 lezen	 we	 weer	 allemaal	
hetzelfde	boek	en	bespreken	dit	met	elkaar.	
We	nodigen	ook	‘nieuwe’	leesliefhebbers	uit	
om	 dit	 seizoen	 met	 ons	 mee	 te	 lezen.	
Vanwege	 organisatie/	 corona-advies	 is	 het	
fijn	wanneer	je	je	van	tevoren	even	aanmeldt.		
Jolande	Bos	
	
Bijbelgespreksgroep	
	
Dinsdagmorgen	 2	 november	 maakt	 de	
Bijbelgespreksgroep	een	opgetogen	herstart.	
We	 slaan	 dit	 seizoen	 enkele	 Bijbelse	
lofliederen	 op	 en	 spreken	 naar	 aanleiding	
daarvan	 met	 elkaar.	 We	 starten	 met	 het	
loflied	 van	 Hanna	 uit	 1	 Samuël	 2.	 De	
bijeenkomsten	 zijn	 op	 dinsdagmorgen	 2	
november,	 7	 december,	 1	 februari	 en	 29	
maart,	steeds	van	10.00	tot	11.30	uur	in	het	
Michaëlhuis.	Graag	aanmelding	vooraf	i.v.m.	
organisatie.		
ds.	Pieter	Goedendorp	
	
Citaat	Bonhoeffer	door	Peter	de	Grunt	
	
De	grond	van	Gods	liefde	tot	de	mens	ligt	niet	
in	de	mens,	maar	allen	in	God	zelf.		
DBW2/blz	413		
	
	
	
	
	
	
	
	
	

foto: Sixteen Miles Out - Unsplash 



5	
	

FINANCIËN	
	
Giften	
	
De	volgende	giften	werden	ontvangen:	

• €			57.00	via	Martin	van	de	Herk,	
wijk	4	verjaardagen.	

Hartelijk	dank	namens	het	College	van		
Kerkrentmeesters.	
Lia	van	de	Lagemaat	
	
LITURGIE		
	
Orde	van	dienst	-	zondag	17	oktober			
	
-orgelspel	en	introductievideo	
-aansteken	intentiekaarsen	
-welkom	
-hand	op	het	hart	
-Lied	275:	1,	3	en	5	
-votum	en	groet	
-openingsgebed	
-Psalm	130:	3	en	4	
(de	kinderen	gaan	naar	de	nevendienst)	
-Schriftlezing	Johannes	8:	1-11	
-“Loof	de	Heer,	mijn	ziel”	(Psalm	Project)		
-overdenking	
-Lied	974:	1,	4	en	5	
-gebeden,	afgesloten	met	het	‘Onze	Vader’	
-bij	de	collecten	
(de	kinderen	komen	terug	uit	de	nevendienst)	
Lied	150-A:	1	en	4	
-zending	en	zegen	
-orgelspel	en	collectevideo	
	
Kerkdiensten	komende	periode	
	
24	okt.:	mw.	ds.	A.	de	Hoog,	Zeist	
31	okt.:	ds.	Pieter	Goedendorp	
3	nov.:	ds.	Pieter	Goedendorp	–	dankdag	
7	nov.:	ds.	J.	Stelwagen,	Leersum	
	
De	volgende	nieuwsbrief	verschijnt	op	
vrijdag	22	oktober	2021.	
	

	

Kerkdienst	bezoeken	
	
U	 bent	 van	 harte	 welkom	 om	 de	
kerkdiensten	 te	 bezoeken.	 Hieronder	 een	
overzicht	 van	 de	 ‘basisregels’	 die	 we	
hanteren	vanaf	25	september	en	geüpdated	
zijn	op	8	oktober:	

• Telefonische	 aanmelding	 voor	
kerkbezoek	is	van	tevoren	niet	meer	
nodig.	De	registratieplicht	vervalt.	

• Een	 coronatoegangsbewijs	 is	 niet	
verplicht.		

• Blijf	 thuis	bij	klachten	en	 laat	u	dan	
testen!	

• De	hoofddeur	van	het	Michaëlhuis	én	
de	 deur	 aan	 het	 Kerkplein	 worden	
beiden	gebruikt.		

• Voor	kerkgangers	die	de	anderhalve	
meter	 afstand	 willen	 bewaren	
worden	de	banken	aan	de	westzijde	
gereserveerd.		

• Aan	de	oostkant	van	het	middenpad,	
met	 het	 koor	 en	 de	 ruimte	 van	 het	
Michaëlhuis,	 blijft	 ‘gepast	 afstand	
houden’	het	parool.	

• Een	aantal	 coördinatoren	assisteren	
om	een	plekje	te	vinden.		

• 	Aan	 het	 einde	 van	 de	 dienst	 gaan	
eerst	 de	 mensen	 die	 de	 anderhalve	
meter	 afstand	 willen	 bewaren	 de	
banken	uit,	 dit	wordt	 begeleid	 door	
een	coördinator.	

• Alle overige mensen wachten op een 
teken van de coördinator om de kerk te 
verlaten. Ieder houdt oog op de gepaste 
afstand. We geven elkaar de ruimte, 
wachten op elkaar en brengen niemand 
in het nauw.	

• Bij mooi weer wordt er koffie buiten en 
binnen gedronken. Bij slecht weer 
(regen en/of kou) wordt er binnen 
koffie gedronken waarbij het verzoek is 
u zo veel mogelijk te verdelen over het 
Michaelhuis en deels de kerk zelf in.	

	
Online	meekijken	
	
De	onlineviering	 is	 als	 altijd	 live	 of	 later	 te	
volgen	via	Kerkomroep:	
www.kerkomroep.nl/#/kerken/10498.		
De	 lokale	 zender	 Regio90	 neemt	 de	 dienst	
over	via	kabel	en	website:	www.regio90.nl.		
	
	
	


